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โครงการ “Engagement forโครงการ Engagement for 
Patient Safety”

ไดรับการ

บริการสุขภาพที่ไดมาตรฐาน และเปนที่ไววางใจ 

สถานพยาบาล ประชาชน
AE

ฟองรอง
การบรกิาร
ที่ได

ไดรบการ
รับรอง
คุณภาพ

Quality & Safety & Reliability
Of

Healthcare

• จะทําอยางไรใหประชาชนมั่นใจในความปลอดภัย
• จะทําอยางไรใหประชาชนเขาใจเหตุสุดวิสัย
• จะทําอยางไรใหเกิดความเขาใจของผูใหและผูรับบริการ

• จะทําอยางไรใหผูใหบริการมีบริการที่เปนมาตรฐาน
และตระหนักในความปลอดภัย
• จะทําอยางไรใหผูใหบริการมีความมั่นใจในการใหบริการ
• จะทําอยางไรใหสถานพยาบาลมั่นใจในการพัฒนาและรับรอง

2

การพัฒนา
คุณภาพ

มาตราฐาน

บริการที่มาตรฐานมคุีณภาพและไดรับการรับรอง ควรจะทาํใหเหตุการณไมพงึประสงคลดลง เพราะคือจุดสําคัญของความไววางใจจากประชาชน
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ความรู
(Knowledge)

ยุทธศาสตรที่ 1 training & Sharing
ยุทธศาสตรที่ 2 Information & Data 

Quality & Safety & Reliability
Of

Healthcare

เคลื่อนไหวทางสงัคม
(Social movement)

เช่ือมฝายนโยบาย 
(Policy link)

ทฤษฎี สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขากับการขับเคลื่อน Patient Safety

ยุทธศาสตรที่ 5 National program & Committee
ยุทธศาสตรที่ 6 international collaboration 

ยุทธศาสตรที่ 3 Patient & people center
ยุทธศาสตรที่ 4 Innovation & Communication

ยุทธศาสตรท่ี 7 Accreditation 

ยุทธศาสตรท่ี 1

Patient Safety

ยุทธศาสตร2 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตร 7

Social movement
Policy linkKnowledge

Education&Training&Sharing
Information&Data&IT

Health assembly
Public communication PolicyInformation&Data&IT

R2R&Research
“Patient Safety”

Public communication
Patient participate

Innovation and technology 
support from other sector

“Patient Safety”

y
National program
National data

National agenda
International collaboration

”Patient Safety”สถาบันการศึกษา, ราชวิทยาลัย 
โรงเรียนแพทย สภาหรือองคกรวิชาชีพ
ศูนยวิจัย, สถานพยาบาล,สคศ.
,ผูเช่ียวชาญ, ผูปฏิบัติ เปนตน

สช.สื่อสารมวลชน ประชาชน,สสส 
NGO, ชมรมตางๆของผูรับบริการ
ผูปวย,องคกรตางๆท่ีสนับสนุนเพ่ือ

รัฐมนตรี,สธ,สปสช
ประกันสังคม,กรมสนับสนุนบริการ



Accreditation

ู , ๆ ุ
คุณภาพชีวิตของผูปวยที่ดีข้ึน เปนตน

หนวยงานองคกรสวนกลาง
WHO, CAP UHC เปนตน

Healthcare worker
Patient & social

Center organization, policy

Patient Safety

Participate & Reliability
Mindset & Mindfulness & culture

Promote & support & drive



16/06/57

3

•ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความรูความเขาใจเร่ือง Patient Safety ในผูใหบริการ

•ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางองคความรูและขอมูลเพื่อการขับเคลื่อนในระดับประเทศ

•ยุทธศาสตรท่ี 7 ขับเคลื่อนผานการประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

ความรู(Knowledge)

•ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความรูความเขาใจเร่ืองPatient Safety ในผูรับบริการ
•ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อชวยเหลือและสื่อสาร เร่ืองความ
ปลอดภัย

•ยุทธศาสตรท่ี 7 ขับเคลื่อนผานการประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

เคลื่อนไหวทางสังคม
(Social movement)

่ ่ ่ ่ื่ ( l •ยุทธศาสตรท่ี 5 การขับเคลื่อนในสวนกลางเพื่อสรางการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

•ยุทธศาสตร ท่ี 6 การขับเคลื่อน Patient Safety สูเวทีระดับนานาชาติ

•ยุทธศาสตรท่ี 7 ขับเคลื่อนผานการประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

เชือมฝายนโยบาย (Policy 
link)

ทฤษฎี สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขากับการขับเคลื่อน Patient Safety

Strategy Activity Team & Budget Time

ยุทธศาสตรท่ี 1 
สรางความรูความ
เขาใจเรื่อง 

Patient Safety 

1.1 พัฒนาหลักสูตร Patient Safety 
Curriculum รวมกับ WHO 

Team: WHO, SEARO, สรพ., กสพธ., สภาการ
พยาบาล, สภาเภสัชกรรม,ทันตแพทยสภา, แพทยสภา, ราช
วิทยาลัยตางๆ , มหาวิทยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอนทาง
สาธารณสุขตางๆ, กระทรวงสาธารณสุข และผูสนใจ

้

เร่ิมดําเนินการ ตุลาคม 2556 เปนตนไป

ในผูใหบริการ Budget: สนับสนุนเบื้องตนจากสรพ. ของบสนับสนุนจาก 
SEARO และแผนระยะยาวเปนการสนับสนุนรวมจาก
ผูเขารวมโครงการ

1.2 สรางความรูความเขาใจเรื่องการพัฒนา
คุณภาพและความปลอดภัยกับกลุมเปาหมาย

Team: สรพ. สถาบันพระบรมราชชนก, โรงเรียนแพทย, 
แพทยสภา, ราชวิทยาลัยตางๆ 
Budget: ไมใช

เร่ิมดําเนินการ ตุลาคม 2556

ยุทธศาสตรท่ี 2 
สรางองคความรและ

2.1 สรางระบบขอมูลคุณภาพและความ
ปลอดภัยผานโครงการตัวช้ีวัดเปรียบเทียบ

Team: สรพ. ,สปสช., สนย(สธ.), UHOSNET, 
โรงพยาบาล

ตุลาคม 2557 เปนตนไป 
สรางองคความรูและ
ขอมูลเพ่ือการ
ขับเคลื่อนใน
ระดับประเทศ

ปลอดภยผานโครงการตวชวดเปรยบเทยบ โรงพยาบาล
Budget: สรพ. และโรงพยาบาลที่เขารวมโครงการ มีแผนที่
จะผลักดันของบประมาณรัฐบาล หลังมีผลงานนํารองนําเสนอ
ใหเห็นคุณคา

2.2 ขับเคลื่อนการสรางองคความรู แนวทาง
ปฏิบตัิ ผานชุมชนนักปฏิบัติ ใน

Team: สรพ., ราชวิทยาลัย, โรงเรียนแพทย, โรงพยาบาล, 
สมาคม องคกร หนวยงานวิชาชีพท่ีสนใจ, บริษัทเอกชน
Budgetซ สรพ. โรงพยาบาล หนวยงาน องคกรท่ีสนใจ และ
บริษัทเอกชน

ตุลาคม  2557 เปนตนไป
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Strategy Activity Team & Budget Time

ยุทธศาสตรท่ี สราง
องคความรูและ
ขอมูลเพ่ือการ

่

2.3 พัฒนาระบบรายงานประเด็น Patient 
Safety ของประเทศ 

Team: สรพ., โรงพยาบาลที่สมัครเขารวมนํารอง, ศูนยวิจับ
จุฬา

ธันวาคม 2556 เปนตนไป

ขับเคลื่อนใน
ระดับประเทศ

2.4 พัฒนา งาน R2R และงานวิจัยศึกษา
เกี่ยวกับเรื่อง Patient Safety 

Team: สสส., ศิริราช, สรพ. TRC‐HS (ศูนยวิจัย)
Budget: สสส.,สรพ.

ตุลาคม 2556‐ กันยายน 2559

2.5 หนังสือเร่ืองเลาจาก AE สู Best 
practice

Team: สรพ.
Budget: คศน

มีนาคม 2557
practice Budget: คศน.

ยุทธศาสตรท่ี 3 
สรางความรูความ
เขาใจเรื่อง

Patient Safety 
ในผูรับบริการ

3.1 เสนอเขาแผนสมัชชาสุขภาพเรื่อง “การ
เขาถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพความปลอดภัย
และนาไววางใจ สําหรับประชาชน

3.2 โครงการPatient for patient 
Safety 

Team: สรพ.,สช.
Budget: เสนอเขาแผนสมัชชาสุขภาพ

Team: สรพ. WHO โรงพยาบาลนํารอง

เสนอมกราคม 2557

มีนาคม 2557

Strategy Activity Team & Budget Time

ยุทธศาสตรท่ี 3 
สรางความรูความ
เขาใจเรื่อง

3.3 โครงการPatient for patient 
Safety 

Team: สรพ. WHO โรงพยาบาลนํารอง มีนาคม 2557

Patient Safety 
ในผูรับบริการ

ยุทธศาสตรท่ี 4 
พัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือ
ชวยเหลือเร่ืองความ
ปลอดภัย และการ
่ ่

4.1 โครงการพัฒนานวัตกรรมและเครื่องมือ
เพ่ือความปลอดภัย โดยใชแนวคิด Human 
factor Engineering

Team: สรพ. สสส., NECTEC, โรงพยาบาลตางๆ มีนาคม 2557 เปนตนไป

สื่อสารเรื่องคุณภาพ
และความปลอดภัย
ในทุกมิติ 

4.2โครงการพัฒนาชองทางการสื่อสาร วิธีการ
และรูปแบบท่ีหลากหลาย เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพ
และความปลอดภัย

Team: สธ., สปสช., สรพ., สวรส. เร่ิมหารือตั้งแตตุลาคม 2556
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Strategy Activity Team & Budget Time

ยุทธศาสตรท่ี 5 การ
ขับเคลื่อนใน
สวนกลาง เพ่ือการ

่

5.1 การประสานความรวมมือ กระทรวง
สาธารณสุข สปสช.และองคกรสวนกลาง
ท้ังหลาย เพ่ือเปนคณะกรรมการเรื่อง Patient 

Team: ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของโดยสรพ.เปนเลขา ตุลาคม 2558 (หลังสรุปแนวทาง ผลการ
ดําเนินงานขับเคลื่อนนํารอง และผลลัพธ 
ขอมูลเชิงงานวิจัย ท่ีรวบรวมในป 57 เสนอ
่ ่ ้เคลื่อนไหวเชิง

นโยบาย
Safety ของประเทศ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีเพ่ือเสนอแตงตั้ง

คณะกรรมการขับเคลื่อนของประเทศ)

ยุทธศาสตร ท่ี 6 
การขับเคลื่อน 

Patient Safety 
สูเวทีระดับนานาชาติ

6.1 เขารวมเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร Patient safety ของ WHO 

สรพ. 2557 เปนตนไป

6.2สรางเครือขายพันธมิตรเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรเร่ือง Patient Safety ในระดับ

CAP UHC, สรพ. โรงเรียนแพทย, ราชวิทยาลัย 2557‐2560
เรยนรูเรอง Patient Safety ในระดบ
นานาชาติ

6.3 ผลักดัน เร่ือง Patient Safety เปน 
theme งานประชุมวิชาการเจาฟามหิดลในป 
2560

รอเสนอพิจารณา ป 2560

Strategy Activity Team & Budget Time

ยุทธศาสตรท่ี 7 
ขับเคลื่อนผานการ
ประเมินและรับรอง

7.1 มุงเนนประเด็นคุณภาพและความ
ปลอดภัยท่ีเปน the must เขาสูกระบวนการ
ประเมินและรับรอง

Team: สรพ. 
Budget ปกติของสรพ.

การดําเนินงานตามปกติ แตเพ่ิมมุงเนน
ประเด็น Patient Safety

คุณภาพ
สถานพยาบาล

7.2 พัฒนากระบวนการประเมินรับรอง
ครอบคลุมงาน primary care ท่ีมุงเนน
ความปลอดภัยแบบ เช่ือมโยงตอเน่ือง

Team: สรพ. DHSA, PCA 
Budget: ปกติสรพ.

ธันวาคม 2556


